Getijdencentrale

Energy Island:
energieneutraal in 2020

Focus
Het IRP Goeree-Overflakkee richt zich primair op:
• stimulering van samenwerking tussen partijen
• versterking van de samenhang en integraliteit
van projecten en programma’s
• verbetering van processen en organisatie
ontbrekende activiteiten
• financiële bijdrage aan gebiedsontwikkelingen
en projecten die aansluiten bij de sleutelopgaven
Daarnaast is een aantal moeilijke langlopende
processen op gang geholpen door het IRP.

Door een afsluitbare doorlaat in de Brouwersdam te
bouwen komt het getij terug in de Grevelingen, kan de
waterkwaliteit herstellen en krijgt de karakteristieke
deltanatuur weer een kans. Dat is beter voor recreatie,
toerisme en visserij en voor de regionale economie als
geheel. Bovendien is de getijdenstroom een potentiële
bron van duurzame energie. Met behulp van turbines
in de waterstroom kunnen de huishoudens op GoereeOverflakkee en Schouwen-Duiveland worden voorzien
van groene energie. Een getijdencentrale als deze,
met een relatief klein hoogteverschil en visvriendelijke
turbines, is uniek in de wereld en zou een goed exportproduct zijn voor Nederland.

Het is de ambitie van Goeree-Overflakkee om in
2020 minimaal evenveel duurzame energie te
produceren als het eiland verbruikt aan elektriciteit,
gas en brandstof. Nu wordt al ruim 40 procent van
het eigen gebruik op duurzame wijze opgewekt.
Er wordt volop gewerkt aan energiebesparende
vernieuwingen in landbouw en visserij, duurzame
mobiliteit, een unieke getijdencentrale, grootschalige
opwekking van zon- en windenergie en een duurzaam waterstoftankstation. Dat gebeurt onder meer
door actief met ondernemers samen te werken in het
netwerk de Duurzaamheidsalliantie en de landschapstafel Duurzame Landbouw, aan innovatie energieprojecten. Hiermee verdient Goeree-Overflakkee
terecht de naam Energy Island. Het eiland is dé proeftuin om pilots en experimenten uit te voeren voor
de energietransitie. Voor ieder initiatief geldt dat er
aandacht is voor de ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en de samenhang met andere
ontwikkelingen.

Mijlpalen
• Haalbaarheidsonderzoek via marktconsultaties en
‘joint fact finding’
• Positieve businesscase
• Bestuurlijke en politieke commitment van rijk en
regio
• Realisatie Tidal Technology Center Grevelingendam
(2017)

Wat zijn de resultaten van vier jaar IRP?
In de tussenevaluatie in 2015 werd geconcludeerd
dat het IRP Goeree-Overflakkee heeft geleid tot
een verbeterde relatie tussen gemeente, provincie
en ondernemers, een versterking van de provinciale
inzet op Goeree-Overflakkee, het realiseren
van projecten en het genereren van financiële
middelen voor het eiland. Ook is actief bijgedragen
aan en verbinding gezocht tussen netwerken als
de Erfgoedtafel, de Landschapstafel (Haringvliet en
Duurzame landbouw) en Waterpoort. Het samenwerkingsprogramma is daarmee een inspirerend
voorbeeld van gebiedsgericht werken in de
provincie Zuid-Holland.
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(ontwerp: Studio Lakmoes), DWA, Google Maps.
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De resultaten van
vier jaar Integraal
Ruimtelijk Programma
De trek naar de stad en de vergrijzing, de toekomst
van de energievoorziening, economische groei
in balans met natuurontwikkeling – het zijn
ontwikkelingen die Goeree-Overflakkee moet
aanpakken en omzetten in plannen voor een mooie
toekomst. Troefkaarten zijn de ruimte, het water
en de ligging vlakbij de Randstad. In 2013 zijn
de provincie Zuid-Holland en de destijds nieuwe
fusiegemeente Goeree-Overflakkee daarom
gestart met het Integraal Ruimtelijk Programma
(IRP) Goeree-Overflakkee. Hiermee wilden zij de
ontwikkeling en de regionale economie van het
eiland een extra impuls geven. De grondgedachte:
dat kan het beste als de betrokken overheden,
maatschappelijke organisaties en ondernemers
goed samenwerken. In de afgelopen vier jaar
is dan ook druk gewerkt aan: gezamenlijke
projecten, versterking van de samenhang tussen
die projecten, stroomlijning van processen en het
mogelijk maken van vernieuwende initiatieven.
Zo zijn er samen belangrijke stappen gezet en
mooie resultaten bereikt.

Waterstoftankstation

Er zit veel energie op het eiland. Bij de gemeente,
maar bijvoorbeeld ook bij ondernemers. Zo heeft
de Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee
(FOGO) een regionale economische strategie
ontwikkeld: Smart Water. Deze strategie sluit aan
bij de bestaande opgaven, zoals energietransitie
en verduurzaming van de landbouw, en kan een
mooie component zijn voor een gezamenlijk vervolgprogramma van de provincie, de gemeente en
ondernemers in het gebied.
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• Duurzame energie
• Recreatie en toerisme
• Cultuur en erfgoed
• Landbouw, visserij en zorg
• Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
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Scharrezee
Bij de Brouwersdam komt een aantal belangrijke
ontwikkelingen samen: economische activiteit,
Noordrand
duurzame energie en natuurontwikkeling. Dankzij
devan
uitgevoerde
Slikken
Flakkee zandsuppletie blijft het strand een
hotspot voor zeilers en surfers. Ook zijn er plannen
Middelharnis
voor een doorlaat in de dam met daarin turbines
om energie op te wekken (zie achterpagina).
Galathese haven
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Brouwersdam

Mijlpalen

0 Ooltgensplaat
• Oprichting Platform Pioniers Brouwersdam
• Opening RTM-museum
• Zandsuppletie: opspuiten 500.000 kubieke meter
extra zand
• Hotel & beachresort Punt-West

Ouddorp

Duurzame energie

Bereikbaarheid
verkeersveiligheid
Ouddorp isen
een
toeristische badplaats, waar veel
families hun vakantie doorbrengen. Gewerkt
Recreatie
enaan
toerisme
wordt
de herstructurering van bestaande
recreatieterreinen, ontwikkeling van recreatieve
Cultuur en erfgoed
voorzieningen, verbetering van ontsluiting en
routing,
versterking
Landbouw,
visserij
en zorgvan de ruimtelijke kwaliteit en
vergroting van de herkenbaarheid en beleefbaarheid van het landschap.

Mijlpalen
• Kwaliteitsverbetering Vrijheidsweg
• Recreatiewoningen, faciliteiten en route tussen
Ouddorp en strand

Stellendam
Stellendam is een belangrijke vissersplaats met een
mooie haven en visafslag. Het staat bekend als de
poort van het eiland. De in 2015 geopende
zeehondenopvang A Seal is een toeristische trekpleister.

Mijlpalen
• Zeehondenopvang A Seal
• Opening restaurant Zoet of Zout, gelegen aan
het Haringvliet
• Komst waterbus
• Waardestatement en gebiedsplan Stellendam
• Start fluisterbotenroute
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‘De getijdencentrale is voor ons echt een kans’
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Middelharnis
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10 Ooltgensplaat
Bereikbaarheid
en verkeersveiligheid
Duurzame energie

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt
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Slikken van Flakkee

Projecten van IRP Goeree-Overflakkee
Projecten van IRP Goeree-Overflakkee

Dit beschermde buitendijkse natuurgebied van
ongeveer 1.500 hectare zit vol bijzondere plant- en
diersoorten en is een van de verborgen parels van
Goeree-Overflakkee. Staatsbosbeheer, Natuur- en
Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, de gemeente en
de provincie werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van natuur, toegankelijkheid en beleefbaarheid.
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‘We hebben lang gelobbyd voor redding van het
Landbouw, visserij en zorg
Noordzeestrand. Je kunt hier met je auto zo’n beetje
direct aan het strand parkeren en dan gelijk met je
surfplank de zee op.’
Ondernemer Onno Meinen
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‘De Grevelingen
is één van de grootste
1
zoutwatermeren van Europa en dat maakt de
fauna en flora zo rijk en bijzonder. Je ziet hier
zelfs flamingo’s.’

Natuurgids Karin Noordhuis
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• Terugbrengen oude getijdenkreken
• Aanleg nieuwe drinkputten
• Uitbreiding leefgebied Noordse woelmuis
• Nieuwe wandelpaden en uitkijkpunten
• Toegankelijker maken toegangsweg voor fietsers
en scootmobielen
• Financiële bijdrage vanuit het
Uitvoeringsprogramma Groen

N215
Middelharnis
N215
Middelharnis, plaatselijk ook bekend als
N59
Menheerse, heeft een centrumfunctie op het
eiland. Een deel is beschermd
N59 dorpsgezicht.
N215
Het
havengebied wordt heringericht. 10
N215
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N59
• Opening fietsbrug
9 Vingerling
• Herinrichting van de kop
N59van het
• Opknappen havenkanaal
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Mijlpalen

Recreatie
en toerisme
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Mijlpalen

Scharrezee
De Scharrezee staat voor de ontwikkeling van een vaarverbinding tussen het Haringvliet en de Grevelingen.
Natuurontwikkeling gaat hier zij aan zij met recreatie
en woningbouw. Op basis van een eerste ontwerp is een
verkenning gedaan samen met de marktpartijen naar
een haalbare business case. Het project wordt verder
opgepakt.

Mijlpalen
• Verkenning vaarverbinding Grevelingen - Haringvliet

Noordrand
Het gebied tussen Stellendam en Middelharnis wordt ook
wel de Noordrand van Goeree-Overflakkee genoemd.
Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten,
gemeente en provincie ontwikkelen samen het gebied.

Mijlpalen
• Startovereenkomst tussen partners
• Overeenkomst verkoop BBL-gronden aan gemeente
• Financiële bijdragen vanuit het Droomfonds van de
Postcode Loterij en het Uitvoeringsprogramma Groen
van de provincie
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Ooltgensplaat
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& Galathese haven
Aan de oostkant van het eiland bevindt zich het
dorp Ooltgensplaat, met als blikvangers onder
meer de centraal gelegen kerk, het Oude Raadhuis
en Fort Prins Frederik. De Galathese haven is de
afgelopen jaren weer opgebloeid.
Het gebied is in ontwikkeling mede dankzij het
samenwerkingsverband Waterpoort, dat zich
richt op de vitaliteit van het gebied rondom het
Volkerak-Zoommeer.

Mijlpalen
• Opruimen half gezonken boten en schoonmaken
Galathese haven
• Heropening Paviljoen Sluishaven
• Plan Buutenplaets, een natuurspeeltuin op
schapenweide aan de Mariadijk
• Nieuwe pontverbinding tussen GoereeOverflakkee en Noord-Brabant
• Opknappen strandje Ooltgensplaat

